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O vereador abáixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm'. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação.
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Justificativa

A TeleSaúde é um sistema de prestação de serviços de saúde à distância,
realizados com a ajuda das tecnologias da informação e de comunicação (TlCs).

Mais tecnologia, mais saúde para população, a consulta presencial é um
momento único e jamais será substituída por meio da tecnologia. Porém, o
acompanhamento em momentos difíceis, como o de pandemia, isso pode sim
ser feito. O afastamento social diminuiu o grau de infectados, mas aumentou a
gravidade de pacientes crônicos que deixaram de fazer exames e
acompanhamento presencial por conta da COVID-19 ou mesmo aqueles com
dificuldade de acesso por estarem áreas de risco, poderão contin
consultas de rotina, agora por videoconferência. O objetivo
TeleSaúde é oferecer cuidado e comprometimento com a
Barreiras.

Sala das SessÕes, em 15 de setembro de 2020.
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EXCELENTíSSIIVIO SENHOR PRESIDENTE, OA CÂMARA DE VEREADORES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm". senhor prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA JOSE GONÇALVES CHAGAS
FILHO, NO BAIRRO JARDIM VITORIA, NESTA CIDADE."

Justificativa

E de suma importância para as comunidades a qualidade de vida na
trafegabilidade de veículos e pedestres em boas condiçÕes. A avenida
citada

acima, precisa urgente de recuperação asfáltica, pois se encontra em
condições
precárias de tramitação com grandes buracos propícios a
acidentes e quebra de
veículos, agravando ainda mais nos tempos chuvosos. lnclusive linhas
de ônibus
coletivos utilizam dessa avenida e moradores pedem providências.

Sala das SessÕes, em 15 de Setembro de 2020.
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O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, após deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exm". Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicaçáo:
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Dados da Secretana da Segurança Pública e da Paz Social estimam que
37% dos casos ocorram em fins de semana e mars da metade dos casos é
praticado a noite, pelo próprio companheiro e dentro de casa. A Delegacia de
Defesa da Mulher só funciona em horário comercial. Constatando, então, que a
prestação do serviço da DEAM necessariamente se mostra de maior valia à
população feminina em situação de risco, exatamente aos finais de semana e
nos horários que vão do início da noite ao final da madrugada. Ocorre que a
realidade se apresenta divergente: nos intervalos temporais onde os indicadores
se mostram muito mais proeminentes, as unidades estão com as portas
fechadas, comprometendo drasticamente o enírentamento da violência contra a
mulher através da necessária e pedagógica responsabilização de
autores,
além da proteção da vítima no momento necessário, o que, por
a continuação das ações, salvando vidas.

Sala das Sessões, em 15 de Setembro de2020.
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ExcELENrissnuo SENHoR pREStDENTE, oa cÂmaRA DE vEREADoRES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

"QUE SEJA FETTA A CAptNA E A COLOCAÇÃO Oe UM CONTATNER
RECEPTOR DE LIXO NA RUA SÃO DOMINGOS, NO BAIRRO VILA DOS
FUNCIONARIOS, NESTA CIDADE."

Justificativa
A rua acima indicada, precisa urgente de uma capina e um container, pois
se encontra com bastante mato, causando aparecimentos de vários insetos, mau
cheiro e insegurança. Os moradores pedem uma resolução desse anseio, para
que alem de diminuir a propagação de insetos, acúmulo de lixo e insegurança
venha melhorar o aspecto visual da rua que é também rua de u
(Nossa
Senhora de Fatima) e qualidade de vida para os que ali resid

Sala das SessÕes, em 1 5 de Setemb ro 2020.
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